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Background and aim: One of the most important aspects of human existence is spirituality. 

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has experienced a crisis in today's world. Evidence and 

information on the impact of this stressful crisis on spiritual and mental health is scarce and highly 

variable. The aim of this study was to investigate the role of spirituality on mental health during 

the COVID-19 pandemic. 

Materials and methods: In this narrative review study, the Persian studies were searched in 

Persian language databases such as Noormags, Alamnet, SID, Iran Medex and Magiran with the 

keywords: Spiritual Health, Spirituality, Coronavirus, COVID-19, Patient, during 2019-2021. The 

studies in English language were searched with the keywords: Spiritual Health, Spirituality, 

Coronavirus, COVID-19 and Patient, in PubMed and Scopus databases during 2019-2021. 

Besides, the search was done in Google Scholar database in Persian and English. Finally, 432 

studies were found, of which 8 papers were included in the study by applying the inclusion and 

exclusion criteria and removing duplicate cases. 

Findings: During the COVID-19 pandemic, spirituality had a positive effect on people's mental 

health. Spirituality leads to a reduction in fear of death, plays a mediating role in the negative 

effects of pervasive fear in terms of attitudes toward a positive future and the quality of 

relationships with family, and reduces depression and anxiety in those affected. 

Conclusion: The results of the study indicate the need to pay attention to people's spirituality and 

mental health in relation to their personal and environmental health. 

Keywords: Spirituality, Mental health, COVID-19, Review study  

Cite this article: Araghian Mojarad F, Pourbarar F, Yagoubi T. The Role of Spirituality in Mental Health during 

COVID-19 Pandemic: A Review Study. Islam and Health Journal. 2022; 7(1): 9-16. 

                             © The Author(s).  

                             Publisher: Babol University of Medical Sciences 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

hj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 8

mailto:tyaghubi@
https://orcid.org/0000-0001-8526-6745
https://orcid.org/0000-0002-9944-5864
https://orcid.org/0000-0002-0147-3999
https://iahj.ir/article-1-265-fa.html


 
 
 
 
 

 
 طاهره یعقوبی مسئول مقاله: *

 tyaghubi@mazums.ac.ir :رایانامه                                                                 .ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل، مازندران آدرس:

 

 

 یک مطالعه مروری :91-کووید پاندمی طی روان سلامت در معنویت نقش

 

 *1 (PhD) یعقوبی طاهره ،MSc( 2( پوربرار فاطمه ،1 )PhD( مجرد عراقیان فرشته

 

 ایران. ،ساری ،مازندران پزشکی علوم دانشگاه اعتیاد، پژوهشکده مکمل، و سنتی طب تحقیقات مرکز .1
 .ایران ،ساری ،مازندران پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی، تحقیقات کمیته .2

 چکیده 
  :مقاله نوع

 مروری مقاله

 

 

 

 دریافت:

4/5/1411 

 ویرایش:

11/11/1411 

 پذیرش:

11/11/1411 

 :انتشار

3/12/1411 

شواهد و است.  به عنوان یک بحران در دنیای امروزی بوده 11-کوویدبیماری . باشـدمهمترین ابعاد وجودی انسان معنویت مـییکی از  هدف: و ابقهس

معنویت بر سلامت   . این مطالعه با هدف بررسیدر دسترس است زااسترسمتفاوتی در مورد اثرات سلامت معنوی و روانی این حادثه اطلاعات بسیار محدود و 

 انجام شده است. 11-کوویدروان در طی پاندمی 

، Noormags های اطلاعاتی فارسی زبان مانند، مطالعات فارسی در پایگاهحاضرمرور روایتی انجام شد. در مطالعه  صورتهباین مطالعه  ها:روش و مواد

 .جستجو شد1011تا 1831بیمار از سال  و 11-سلامت معنوی، معنویت، کرونا ویروس، کووید هایکلیدواژهبا  Magiranو  SID، Iran Medexعلم نت، 

ر پایگاه د Patientو  Spiritual health ،Spirituality ،Coronavirus ،COVID-19 هایکلیدواژهمطالعات به زبان انگلیسی از جستجوی برای 

به فارسی و انگلیسی  Google Scholarهمچنین جستجو در پایگاه اطلاعات ستفاده شد. ا 2111-2121در بین سال  Scopusو  PubMedی هاداده

 .مقاله وارد مطالعه شد 3تعداد مورد مطالعه یافت شد که با اعمال معیارهای ورود و خروج و حذف موارد تکراری  082در نهایت انجام شد. 

 اثرات بر گریمیانجی نقش مرگ، اضطراب کاهش منجر به معنویت. داشته است افراد روانی سلامت در ثبتتاثیر م معنویت 11-کووید ر پاندمید ها:یافته

 .شودمی افراد در اضطراب ی وافسردگ کاهش خانواده، با رابطه کیفیت و مثبت آینده به نگرش بر فراگیر اضطراب نامطلوب

ای هاز عوامل موثر برای مقابله با مشکلات و تنش در کنار بهداشت فردی و محیطی،روان مت لاسمعنویت و توجه به مطالعه حاضر نشان داد  گیری:نتیجه

 .قرار گیردبیش از پیش مورد توجه  گرددو پیشنهاد می ها استناشی از بیماری

  مطالعه مروری ،11-كووید ،سلامت روان ،معنویت كلیدی: واژگان

 .1-11 :(1)7 ؛1011 .سلامت و اسلام نشریه .11 -نقش معنویت در سلامت روان طی پاندمی کووید .طاهره یعقوبی ،فاطمه پوربرار ،فرشته عراقیان مجرد :استناد

                             © The Author(s) 

                             Publisher: Babol University of Medical Sciences 
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 مقدمه

 دهدی دنیا مردم تمام فطرت در حالت این خواهند.می کمک او از و کنندمی پیدا گرایش الراحمینأرحم خداوند به هاگرفتاری و دشوار شرایط در هاانسان

 توجهی قابل یرتأث زندگی کل بر که را افـراد انسانیت از حیاتی بخشی ابعاد این از یک هر گرفتن نادیـده و هـستند بعـدیچنـد موجـوداتی هانسانا (.1) دشومی

 یک به را فرد که اسـت امیدهایی و هانگرش ،هاارزش از ایمجموعه شامل و باشـدمـی معنویت انسان وجودی ابعاد مهمترین از یکی د.کنـمی حذف دارد،

 با سازگاری فرآیند تسهیل سبب که است بنیادی دانش معنویت .(8 و 2) دهدمی پیوند بهبودی و بودن خوب احساس سـلامتی، با و نمایدمی متصل برتر وجود

 پی در هک شودیم شادابی احساس و خوب هیروح ایجاد به منجر نفس به اعتماد افزایش .شودمی افراد در نفس به اعتماد ارتقا به منجر معنویت .گرددمی محیط

 (.0) شودمی باز و آزاد ذهنی دارای فرد آن

 از یکی عنوان هب بیماران، معنوی نیازهای بررسی و معنویت اهمیت به بی تراول و لنینگر نایتینگل، نیومن، واتسون، جمله از پرستاری پردازاننظریه اکثر

 چتری همچون معنوی سلامت اسلامی، منظر از (.0) شودمی حاصل سرعت به بهبودی در پیشرفت معنوی، مراقبت با .اندکرده تأکید پرستاری هاینقش مهمترین

 که اییهگرفتاری و روحی سخت شرایط در خصوص به است؛ معنویت محتاج همیشه انسان است. افکنده سایه اجتماعی و فیطعا وانی،ر ی،جسـم سلامت بر

 کـردن رپ به قادر چیز هیچ و شودمی حاکم اشزندگی و فکر بر ومرجهرج گـردد، تهـی یـت معنو از بشـر زنـدگی اگـر .دهـدمی قرار الشعاعتحت را زندگی تمام

 (.5) دبو نخواهد آن خالی جای

 کرونا .(1) دش تأیید 1813 بهمن21 در رسمی صورت به ایران در کروناویروس گیریهمه جهان، مختلف نقاط در کروناویروس بیماری پاندمی بحران پی در

 ناامک عدم موضوع م،مه هایدغدغه از کیی (.7) تخاندا طرخ به را مردم اجتماعی و روانی جسمی، سلامت سرعت به و کرد پیدا شیوع نیز ایران در ویروس

 شدت به یا تعطیل جهانی سلامت و بهداشت نظام توصیه به توجه با که بود، نیایش و دعا مراسم برگزاری جهت مذهبی مراکز و هاعبادتگاه در مردم حضور

 نازلم در معنوی و دینی هایآیین و عبادات انجام برای ریزیبرنامه مردم، به بخشیآرامش در معنویت از استفاده و مشکل این چاره برای (.3) بودند شده محدود

  (.1) دش آغاز مجازی فضای کمک با و اجتماعی فاصله حفظ با باز هایمکان یا و

 هایحرانب کنترل برای بسیاری اهمیت از داوطلبان، و پزشکی کارکنان نیز و آنها هایخانواده و اپیدمی این قربانیان در معنوی سلامت و روانی ارزیابی

 موثر ماعیاجت گیریهمه فاجعه بهبود یا و کنترل در بلکه بود؛ خواهد مفید موقع به و ضروری مداخلات انجام برای تنها نه هاارزیابی این است. برخوردار گیرهمه

 هایامهبرن اجرای برای باید که است دسترس در زااسترس حادثه این روانی و معنوی سلامت اثرات مورد در متفاوتی و محدود بسیار اطلاعات و شواهد (.11) تاس

  (.11) دشون آورده دست به کافی اطلاعات سریع، کنترلی و مداخلاتی

 با .است برده فرو مرگ کام به را نفر هامیلیون زیرا است، متفاوت گذشته هایبحران با و بوده امروزی دنیای در بحران یک عنوان به 11 -کووید بیماری

 محدود بسیار اطلاعات و شواهد (.12) تاس یافته افزایش 11 -کووید به مبتلا بیماران در معنویت به گرایش بیماری این درمان از پزشکی علم ناامیدی به توجه

 کافی لاعاتاط سریع، کنترلی و مداخلاتی هایبرنامه اجرای برای باید که است دسترس در زااسترس حادثه این روانی و معنوی سلامت اثرات مورد در متفاوتی و

  (.18) دشون آورده دست به

 برای ریزیبرنامه و تامل قابل نقاط به بردن پی یا و راهکار ارائه به تواندمی آنها مرور اما ؛باشندمی اندک اگرچه زمینه این در گرفته صورت مطالعات

 یسبرر هدف با مطالعه این اساس برهمین کند. کمک معنوی سلامت ارتقای جهت در مناسب مداخلات ارزشیابی و اجرا طراحی، و اپیدمیولوژیکی مطالعات

 است. شده انجام 11- کووید پاندمی طی در روان سلامت بر عنویتم

 هاروش و مواد

 ،SID نت، علم ،Noormags مانند زبان فارسی اطلاعاتی هایپایگاه در فارسی مطالعات ،حاضر مطالعه در شد. انجام روایتی مرور صورتهب مطالعه این

Iran Medex  وMagiran جستجوی برای .شد جستجو1011 تا1831 سال از بیمار ،11-کووید ویروس، کرونا معنویت، معنوی، سلامت هایکلیدواژه با 

و  PubMed یهاداده پایگاه رد Patientو  Spiritual health ،Spirituality ،Coronavirus ،Covid-19 هایکلیدواژه از انگلیسی زبان به مطالعات

Scopus اطلاعات پایگاه در جستجو همچنین شد. ستفادها 2111-2121 سال بین در Google Scholar ورود معیارهای شد. انجام انگلیسی و فارسی به 

 پس دند.ش خارج مطالعه از نیز مروری مقالات است. بوده کامل مقاله به دسترسی عدم شامل خروج معیارهای است. بوده انگلیسی و فارسی کامل قالاتم لشام

 (.1شکل) دش مطالعه وارد مقاله 3 تعداد تکراری موارد حذف و خروج و ورود معیارهای اعمال با که شد یافت مطالعه ردمو 082اطلاعاتی هایبانک در جستجوی از
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 مقالات انتخاب و جستجو فرآیند .1 شکل

 هایافته

 .(1 )جدول بود کیفی بصورت مطالعه دو فقط و یکمّ نوع از مطالعات بیشتر بود. شده انجام ایران در مطالعه 7 بررسی، مورد مطالعه 3 از

 

 شده بررسی مطالعات .1 جدول

 عنوان مکان سال اول نویسنده
 تعداد -مطالعه نوع

 كنندگانشركت
 هایافته

 و نوحی شهناز

 همکاران

(10) 

1811 

 ایران

 )گنبد

 کاووس(

 مذهبی مقابله و معنوی سلامت نقش

 در مرگ اضطراب بینیپیش در

 کرونا ویروس به مبتلا بیماران

 مبتلایان از نفر 211 -توصیفی

 11-کووید به

 اضطراب کاهش در تواندمی مذهبی مقابله و معنوی سلامت

 .کند ایفا سزاییبه نقش 11-کووید به مبتلا بیماران در مرگ

 بیماران معنوی سلامت ارتقا با کرد بیان چنین توانمی

 داد. کاهش را 11-کووید از ناشی مرگ اضطراب

Ilaria 

Coppola, et.al 

(15)  

 ایتالیا 2121

Spiritual Well-Being and 

Mental Health During the 

COVID-19 Pandemic in 

Italy 

 مردان از نفر 1251 -مقطعی

 ایتالیایی زنان و

 زنان و یابدمی کاهش 11-کووید پاندمی در روان سلامت

 رارق تریپایین سطح در روان سلامت نظر از مردان به نسبت

 نهات نه معنوی سلامت که بودند آن بیانگر هایافته دارند.

 سلامت ارتقا در شود،می ذهن و روان سلامت افزایش موجب

 دارد. محافظتی نقش جسمی

 و فرهوش محمد

 (11) همکاران
 ایران 1811

 درکروی با درمانی امید بسته تدوین

 پیامدهای با مواجهه در میلااس

 ونارک یرگیهمه روانشناختی

  و مقالات -کیفی

 امید با مرتبط هاینامهپایان

 نود جلسه هشت املش ،میااسل رویکرد با درمانی امید برنامه

 یروانشناخت و معنوی مثبت ابعاد دارای و باشدمی ایدقیقه

 و اضطراب ،افسردگی کاهش ،یمعنو انگیزه به منجر و است

 .شودمی توکل تقویت

 و اسدزندی مینو

 همکاران

(5) 

 ایران 1811

 سلامت رفتارهای تطبیقی ارزیابی

  پاندمی در ایران مردم معنوی

 دینی شواهد با 11-کووید

 -تطبیقی نوع از کیفی

 یافته ساختار نیمه مصاحبه

 ارهایرفت بر اخلاقی، انگیزشی عامل عنوان به دینی یباورها

 اندمیپ بیولوژیکی بحران در مردم معنوی سلامت و بهداشتی

 موازین از جامعه پیروی داشت. مثبت تاثیر 11-کووید

 منزل، در مراقبت معنوی، خودمراقبتی انجام بهداشتی،

 اب پیشگیری سطوح در سلامت خدمات در خانواده مشارکت

 .داشت خوانیهم دینی شواهد و علمی هاییافته

 خارجی:های داخلی و تعداد مقالات یافت شده در پایگاه
 مقاله 83

 :پس از حذف موارد تکراریتعداد مقالات 
 مقاله 20

 :پس از ارزیابی عناوین مقالاتتعداد مقالات 
 مقاله 10

 انتخاب شده با متن کامل:تعداد مقالات 
 مقاله 3
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 عنوان مکان سال اول نویسنده
 تعداد -مطالعه نوع

 كنندگانشركت
 هایافته

Mahlagha 

Dehghan, 

et.al 

(17)  

 

 ایران 2121

the Relationship between 

Coronavirus Anxiety, 

Mindfulness and Spiritual 

Health in Patients with 

Cancer: A Survey in 

Southeast Iran 

 به مبتلا بیمار 130 -مقطعی

 سرطان

 و دیدش میزان به کنندهشرکت افراد بیشتر در اضطراب میزان

 اضطراب بین معناداری ارتباط هیچ و شد گزارش متوسطی

 نشد. دیده معنوی سلامت و آگاهی ذهن و کرونا بیماری

 و شیوندی کامران

 همکاران

(13) 

 ایران 1811

 روانشناختی پیامدهای مدل تدوین

 کروناویروس اپیدمی از ناشی اضطراب

 متسلا گریمیانجی نقش بررسی و

 معنوی

  -همبستگی توصیفی

 لرستان ساکن مرد و زن 830

 تأثیری و پرخاشگری برسطح مثبت تأثیری فراگیر اضطراب

 .داشت تمثب آینده به نگرش و خانواده رابطه کیفیت بر منفی

 رب فراگیر اضطراب نامطلوب اثرات توانست معنوی متسلا

-انجیمی را خانواده با رابطه کیفیت و مثبت آینده به نگرش

 .نداد نشان پرخاشگری بر گرانهمیانجی اثر ولی نماید، گری

Leila 

Moghtadaie 

(11)  

 ایران 2121

The Relationship between 

Positive Leadership and 

Social Isolation with the 

Mediating Role of 

Spirituality at Work in the 

Pandemic of COVID-19 

(Case Study: Teachers in 

Isfahan) 

 معلم 151 -موردی مطالعه

 عتمادا قت،صدا تخلاقی ارتقا به منجر کار در معنویت افزایش

 نانکارک شخصی پیشرفت احساس افزایش و کار، در تعهد و

 .شودمی

  فاطمه

 زاده عیسی

(21) 

 ایران 1811

 رب گروهی درمانی معنویت بخشیاثر

 هایسرمایه و روان سلامت افسردگی،

 از بهبودیافتگان در شناختیروان

 11-کووید بیماری

 زنان نفراز 01 -تجربی مطالعه

 11-کووید از بهبودیافته

 ،افسردگی بهبود جهت در اثربخش درمانی درمانی، معنویت

 انبهبودیافتگ در شناختیروان سرمایه ارتقای و روان سلامت

 .است 11 -کووید بیماری از

 

 نظربه هک ندارد افراد روان سلامت در تاثیری معنویت که داد نشان مطالعه یک تنها د.دار زیادی تاثیرات کرونا پاندمی طی در افراد روان سلامت در معنویت

 مطالعه کی مذکور پژوهش نکند. منعکس را سرطانی بیماران اضطراب و روانی تأثیر از معتبری سطح همیشه است ممکن بیماران خودگزارشی نتایج رسدمی

 خاص شرایط .باشدمی ایمداخله مطالعه یا ترطولانی طولی هایطرح قالب در بیشتری تحقیقات به نیاز و پردازدنمی معلولی و علت رابطه به که است مقطعی

 سلامت در تمعنوی بگذارد. تأثیر بیماران این در کرونا از ناشی اضطراب و معنوی سلامت ،آگاهیذهن متغیرهای بر تواندمی درمان طولانی دوره و سرطانی بیماران

 است. شده رائها 2 جدول در که ددار مثبتی متعدد اثرات 11-کووید پاندمی طی در افراد روان

 

 11-كووید پاندمی طی در افراد روان سلامت در معنویت اثرات .2 جدول

 روان سلامت در معنویت اثرات

 کاهنده اثرات
 ،خانواده با طهراب کیفیت و مثبت آینده به نگرش بر فراگیر اضطراب نامطلوب اثرات بر گریمیانجی نقش مرگ، اضطراب کاهش

 اضطراب ،افسردگی کاهش

 افزاینده اثرات

 هبودب کارکنان، شخصی پیشرفت احساس یشافزا ر،کا در تعهد و اعتماد اقت،صد ،تخلاقی تقاار ،ذهن و روان سلامت افزایش

 بهداشتی، موازین از جامعه پیروی ،11 -کووید بیماری از بهبودیافتگان در شناختیروان سرمایه ارتقای و روان سلامت افسردگی،

 توکل یتتقو و یپیشگیر سطوح در سلامت خدمات در خانواده مشارکت منزل، در مراقبت معنوی، خودمراقبتی انجام
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 گیرینتیجه و بحث

 ولی د؛دار وجود خصوص این در اندکی مطالعات اگرچه است. شده انجام 11- کووید پاندمی طی در روان سلامت بر نویتمع یبررس هدف با مطالعه این

 فراگیر راباضط نامطلوب اثرات بر گریمیانجی نقش مرگ، اضطراب کاهش هب منجر معنویت .است افراد روانی سلامت در معنویت مثبت اثرات از حاکی هایافته

 تمام میان رد اضطراب و نگرانی ترس، ایجاد با کرونا پاندمی .شودمی افراد در اضطراب و یافسردگ کاهش ،خانواده با رابطه کیفیت و مثبت آینده به نگرش بر

 شدت به تواندمی بیماری، این میر و مرگ میزان و دارویی موثر هایدرمان وجود عدم سریع، انتشار نظیر عواملی راستا این در است. بوده همراه اجتماعی اقشار

 انتشار طی در چین کشور در 11-کووید به مبتلا بیماران روی بر که متعدد تحقیقات نتایج ررسیب در (.21) دده قرار خود تاثیر تحت را لامبت افراد روان متسلا

 درصد با انحهس از پس استرس اختلال و خوابیبی هیجانی، تغییرات ،گیدافسر ترس، اضطراب، جمله از روانشناختی اختلالات این از تعدادی ،دهش انجام بیماری

 زا پس استرس و اضطراب افسردگی، پایین، معنوی متسلا داد نشان مشهد در انهمکار و کمالی مطالعه .(28 و 22) تاس شده گزارش بیماران این از بالا شیوع

  (.20) کندمی زایمان ضربه از پس استرس لالاخت به لاابت به مستعد را آنها و بیشتر را مپسیالاکپره به لامبت زنان زایمان

 کرونـا ویـروس مـرگ از ناشی اضطراب بیماری، نای راث در گانشدکشته تعداد اعلام با و است درگیرکرده را جهان دممر از بسیاری روناک گیرهمه بیماری

 و طراباضـ تنهـایی، احساس مانند روانی اختلالات دچار فرد داردکه وجود احتمال ایـن باشد، پایین افراد معنوی سلامت که هنگامی .یابدمی افزایش روز هـر

 شـوند ازگارس خود بیماری با توانندمی مؤثری طـور به ،شودمی تقویت آنها معنوی سلامت هک کرونا ویروس به مبتلا بیماران شود. زندگی در معنا دادن ازدسـت

 خصیش پیشرفت احساس افزایش و رکا در تعهد و اعتماد اقت،صد ،تخلاقی رتقاا ،ذهن و روان سلامت افزایش روی بر مفیدی اثرات عنویتم همچنین (.25)

 خودمراقبتی انجام بهداشتی، موازین از جامعه یرویپ ،11 -کووید بیماری از بهبودیافتگان در شناختیروان سرمایه ارتقای و روان سلامت افسردگی، بهبود کارکنان،

 منفی ادهایروید با مواجهه هنگام که ناکرو به مبتلا افراد دارد. توکل قویتت و یپیشگیر سطوح در سلامت خدمات در خانواده مشارکت منزل، در مراقبت معنوی،

 بر و توکل خدا به آنها کننـد؛ غلبه ناکامی از ناشی وعصبانیت خشم بر که کند کمکشان خواهندمی خدا از باشند، داشته خـدا بـا قـوی ایرابطـه تـا کوشندمی

 در (.5) دهندمی نشان را اندکی مرگ اضطراب و دارند مرگ با کمتری ذهنی اشـتغال ،روایـن از و شود کم مشکلاتشان تا کنندمی تکیه شانمذهبی قایدع

 آدمی روح در ذیرناپانکار و عمیق اثری خداوند، به اتکا ،گیردمی وی از را اراده و کوبدمی هم در را انسان شخصـیت ،فرسـاطاقـت هـایدشواری که مواردی

 ـرب ایمان سرمایه با شما زیرا دهید؛ راه خود به اندوه و ترس نباید باشـید، داشـته ایمان اگر» :فرمایدمی عمران آل سوره 183 آیه در خداوند که گونههمان دارد.

 به نانسا در را خاصی مصونیت و ساخته روح برای را محکمی زره روانی، ناراحتی املعو ربراب در ایمان که شودمی دآوریا آیـه ایـن «.داریـد برتـری دیگـران

 نمودند بیان همکاران و یتحج (.25) دزدو دل لوح از را هارنج نقش و ساخت آزاد ازغـم را روح و ذهـن تـوانمی ایمان به تکیه با ،رواین از ؛آوردمی وجود

 زمان در خصوص به زندگی هایسختی و استرس و هایمتلانام بروز در که باشد زندگی هایبحران و استرس با ایمقابله روش یک عنوان هب تواندمی معنویت

 هایمهارت و معنوی هایتجربه ،شود بیشتر آوریتاب و پریشانی تحمل شودمی موجب معنویت آموزش (.21) کندمی پیدا اهمیت بیشتر ،منمز هایبیماری

 مطالعات در همکاران و حسینی امین (.27) دبگذار مثبت تاثیر خلق بر شده تقویت مثبت هیجان یافته، افزایش سلامت با مرتبط زندگی کیفیت و مثبت ایمقابله

 سمیج مقاومت تقویت جمله از انسان فیزیولوژی بر معنوی و مذهبی اعتقادات ایمان، تاثیر به مطالعات ،11 کووید در معنوی متلاس جایگاه حیطه در ،یافتند خود

 (.23) کنندیم ایفا فعلی فراگیر متلاس بحران در را کلیدی نقشی معنوی و مذهبی تلامداخ ،دهندمی نشان شواهد طرفی از همچنین .اندپرداخته روانی و

 .باشدمی مطالعه مورد موضوع زمینه در مطالعه کمبود تعداد و هاداده پایگاه برخی به دسترسی عدم مطالعه، هایمحدودیت از

 از ناشی هایتنش و مشکلات با مقابله بر موثر عوامل از معنویت دریافت توانمی کرونا پاندمی در افراد روانی سلامت بر معنویت مثبت اثرات به توجه با

 ضرورت الذ ؛رددا افراد متلاس ارتقای و استرس با سازگاری در حیاتی نقشی ،نیدرو نیروهای بین یکپارچه و هماهنگ ارتباط آوردن فراهم با و ستا هابیماری

 گیرد. قرار توجه مورد پیش از یشب باید محیطی، و فردی بهداشت کنار در افراد روان متلاس و معنویت به توجه

 داریجانب بدون مطالب نگارش در و بوده مروری صورت به پژوهش است. شده پیروی پژوهش در اخلاق اصول از مقاله این در اخلاقی: ملاحظات
 است. گردیده استفاده معتبر منابع از و

 .ندارد وجود پژوهش این در منافعی تضاد هک دننمایمی اعلام گاننویسند منافع: تضاد

  تشکر و تقدیر

 .شودمی قدردانی و گوناگون تشکر اطلاعاتی هایبانک و الکترونیک منابع به امکان دستیابی سازیفراهم جهت پزشکی مازندران به علوم دانشگاه از
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